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Kommentarer til høringssvar fra Justitsministeriet og Rigspolitiet vedr. samling af
retspsykiatrien

Region Hovedstaden har den 8. september 2020 modtaget høringssvar fra
Københavns Politi/Rigspolitiet/Justitsministeriet på forslaget om at samle regionens retspsykiatriske kapacitet på Ny Psykiatri Sct. Hans.
Høringssvaret indeholder følgende hovedelementer:
•

At det er nødvendigt for politiet at placere bandemedlemmer fra forskellige grupperinger på forskellige matrikler, og derfor gøres ”… der
opmærksom på, at en samling af sengepladserne på Ny Psykiatri Sct.
Hans vil medføre behov for at have sengepladser til rådighed på en
anden lokation i Region Hovedstaden.”

•

At der er sket en stigning i antallet af surrogatanbringelser som følge af
psykisk sygdom, selvmordstruet adfærd eller simulering af samme i
forbindelse med varetægtsfængsling af bandemedlemmer, hvorfor der
muligvis er behov for øget kapacitet.

•

At det er væsentligt, at der i relation til bygningssammensætningen tages højde de surrogatanbragte, der samtidig er bandemedlemmer, og
at foranstaltningerne omkring denne type surrogatanbragte sikkerhedsmæssigt, bør være på niveau med de lukkede fængsler.

•

At det sikres, at der er kapacitet til højrisikofanger, herunder bandemedlemmer, som kan være truet af rivaliserende bandemedlemmer.

•

At der bør være fokus på, hvorvidt Ny Retspsykiatri Sct. Hans har kapacitet til at opretholde isolation af surrogatanbragte og dermed er i
stand til at medvirke til effektiv besøgs- og brevkontrol, således at den
pågældende er forhindret at opnå kontakt til andre anbragte uden begrænsninger.

•

At der fremover kun er ét sted til surrogatanbragte inden for Region
Hovedstaden, hvor der kan placeres surrogatanbragte (afsnit 802 på
Brøndbyøstervej), idet PC Sct. Hans ligger i Roskilde og dermed uden
for Region Hovedstadens fysiske grænse.

•

At det bør sikres at der ikke sker en forringelse i forhold til politiets mulighed for at placere surrogatanbragte personer i Region Hovedstaden.

Administrationens kommentarer til Høringssvaret
Indledningsvis skal det understreges, at selvom retspsykiatrisk afdeling på PC
Sct. Hans ligger i Roskilde kommune, så er det en del af Region Hovedstadens Psykiatri.
Den funktion, som nu skal flyttes fra PC Glostrup til PC Sct. Hans, er også tidligere varetaget af PC Sct. Hans. Dette var tilfældet, indtil Region Hovedstadens Psykiatri i 2012 besluttede at placere den retspsykiatriske visitation og
den subakutte funktion for varetægtsarrestanter på PC Glostrup. Oprindeligt
var det et særligt afsnit på PC Sct. Hans, der havde denne funktion. På PC
Glostrup er opgaven fordelt på to afsnit.
Retspsykiatrisk Afdeling R på PC Sct. Hans vil – når nybyggeriet står klar ca.
15. november 2021 - kunne modtage op til 15 varetægtssurrogerede patienter
i det afsnit, der ligger lige ved vognslusen. Transporten af arrestanter kan foregå hurtig og ukompliceret ind og ud af afsnittet.
På afsnittet vil også kravet til brev- og besøgskontrol kunne opfyldes, idet det
trådløse patientnetværk vil være slukket i dette afsnit, og der er planer om at
installere sensorer til at spore mobile tele-enheder. Patienter i det pågældende
afsnit, der ikke er underlagt brev- og besøgsforbud, vil ikke have samme muligheder for at bruge telefon og internet, som patienterne på de øvrige afsnit
har og må forventes at blive underlagt særlige visitationskrav ved færdsel ud
og ind i afsnittet.
Andre retspsykiatriske afsnit på PC Sct. Hans vil også kunne modtage varetægtssurogerede patienter, hvis der er behov for det.
Region Hovedstadens Psykiatri valgte i 2018 at samle surrogatanbragte/varetægtsfængslede, som ikke var indlagt i den specialiserede retspsykiatri, på et
særligt afsnit (802) med 11 pladser på PC Glostrup (Brøndbyøstervej). Sammen med dette afsnit vil der således stadig være to særlige lokationer under
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Region Hovedstadens Psykiatri, hvor det vil være muligt at adskille rivaliserende medlemmer fra bandemiljøet.
Desuden vil det ind imellem være nødvendigt, at statsadvokaten inddrages i
placeringen af rivaliserende bandemedlemmer, idet placering midlertidigt i
retspsykiatrien i Vestdanmark må overvejes, når der er tale om flere end to
personer/grupperinger. Især når der er tale om undsætningstruede arrestanter
i bandemiljøet vil en placering i Nordjylland hhv. Midtjylland være oplagte, hvis
ikke en §777 anbringelse på Sikringen er mulig.
Afdelingen vil komme til at råde over en centralt sikret adgang for besøgende
og patienter, som i daglig tale er benævnt Velkomsthuset. Her vil karmscanner
til detektering af metal- og taskescanner være tilgængelig. Visitations- og besøgsområdet er adskilt fra de øvrige afsnit.
Denne funktion vil råde over ca. 55 medarbejdere med både en sikkerhedsog sundhedsfaglig baggrund, der er i stand til at kunne betjene apparaturet
24/7.
Generelt er det sådan, at alle besøgende skal være godkendte, inden besøg
hhv. tilladelse til ledsagelse under udgange kan finde sted. Der er krav om gyldig billedlegitimation (pas/kørekort) og annoncering/anmodning af besøg i
mindst 24 timer forinden påtænkt afholdelse, da der kun er et begrænset antal
besøgs- og mødelokaler i Velkomsthuset. Det vil således også være muligt at
tilbyde politiet moderne faciliteter i forbindelse med besøgsovervågning i tilfælde af, at arrestanten er underlagt brev- og besøgskontrol.
Byggeriet på PC Sct. Hans er så fremskredent, at rigspolitiet hhv. de fire berørte politikredse kan tilbydes en rundvisning i bygningen. Der er i det aktuelle
ibrugtagnings/forberedelsesprogram under alle omstændigheder behov for
drøftelser med Midt- og Vestsjællands Politi om installation af sikret våbenskab, samarbejde ved mand amok, gidseltagning og indtrængningsforsøg.
Under normaldrift vil adgangen til sengeenhederne være begrænset til det
sundhedsfaglige personale, serviceassistenter og patienter og som eneste
undtagelse bistandsværger.
I særlige situationer vil der herudover kunne være adgang for politi, brandvæsen og håndværkere, som enten er ansat under Center for Ejendomme eller
ledsaget af repræsentanter for Center for Ejendomme, der har ansvaret for
den tekniske og bygningsmæssige drift.
De syv øvrige afsnit vil ikke kunne modtage patienter underlagt brev- og besøgskontrol. Et af disse afsnit er reserveret til udelukkende at modtage kvinder.
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Centerledelsen på PC Sct. Hans ser derfor ikke nogen udfordringer i at kunne
opfylde politi og anklagemyndighedens ønske om sikkerhed for varetægtsarrestanter i fremtiden.
Den eneste ulempe er en lidt længere transport for de efterforskende politiafdelinger i forbindelse med undersøgelser på diverse hospitaler og i Justitsministeriets undersøgelsesklinik på Blegdamsvej samt i forbindelse med retsfremstillinger, som ikke kan foregå ved videolink til retterne. Sammenlignet
med andre dele af landet er der imidlertid ikke tale om lange afstande.
Det særlige afsnit for surrogatanbragte/varetægtsfængslede på Brøndbyøstervej indgår ikke i den retspsykiatriske specialfunktion og er således en del af
den almene intensive sengekapacitet. Men ved at have samlet surrogatanbragte/varetægtsfængslede på ét afsnit påvirker de ikke den store gruppe af
ikke-retslige patienter, der findes på de andre almene intensive sengeafsnit.
Ifølge tværsnitsundersøgelsen fra oktober 2019 var der udover de 11 surrogatanbragte/varetægtsfængslede patienter på ovennævnte afsnit 18 surrogatanbragte/varetægtsfængslede patienter på andre afsnit. Heraf var der 5 patienter på det retspsykiatriske afsnit på Psykiatrisk Glostrup, mens de 13 øvrige
patienter var indlagt rundtomkring på de almenpsykiatriske pladser.
Høringssvaret fremhæver, at antallet af surrogatfængslede, herunder bandemedlemmer, har været stigende. Ifølge tværsnitsopgørelserne over indlagte
retspsykiatriske patienter på en bestemt dag i oktober måned fremgår det, at
antallet af varetægtsarrestanter/surrogatanbragte ikke er steget, men har ligget på et konstant niveau mellem 26 og 34 i perioden 2015-2019, se tabellen
neden for. I tværsnitsanalysen er der ikke skelnet mellem bandemedlemmer
og ikke-bandemedlemmer.
Antal varetægtsarrestanter /surrogatanbragte i Region Hovedstadens Psykiatri 2015-2019
2015

2016

2017

2018

2019

Almene psykiatriske afdelinger

23

18

21

23

24

Retspsykiatriske afdelinger

11

8

7

7

5

I alt

34

26

28

30

29

Sammenfattende kan det således oplyses, at PC Sct. Hans er en del af Region Hovedstaden, at Region Hovedstaden fortsat har flere matrikler, der kan
modtage surrogatanbragte/varetægtsfængslede patienter, samt at regionen
fortsat vil sikre et tilstrækkeligt antal pladser til denne patientkategori.
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